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 چکیده 
آموزشی که در تحقق این امر کارایی الزم را نداشته باشد،  هدف آموزش کمک به پیروزی افراد است و نظام

گیری از اصول تفکّر ناب برای شناسایی و حذف موانعی . هدف این پژوهش، بهرهدارد بازبینی و اصالح نیاز به

کشاند. در این پژوهش ای را به چالش میحرفه ییادگیرندهاست که تبدیل نظام آموزشی ایران به اجتماع 

گیری هدفمند در قالب کاربردی سیستماتیک از روش پژوهشی داده بنیاد،  استفاده از روش  نمونهکیفی، با 

منطقة آموزشی استان تهران و  31با خبرگان ، مشاهدة  ساختاریافتهمصاحبة نیمه  31های حاصل از داده

 وتحلیلیهتجزو  یموردبررس MAXQDA 12 افزارنرمبا کدگزاری در  سند مرتبط، 54تحلیل محتوای 

. بر اساس اندشدهیبنددستهمؤلفه  6مقوله و  32مفهوم،  912، در قالب شدهاستخراجکد  3131. اندقرارگرفته

نفعان عامل اصلی لزوم ها، آموزش بر اساس نیازهای فراگیران، معلّمان و سایر ذینتایج حاصل از تحلیل داده

دهندة آن مثل همکاری، به اشتراک فرایندها و تعامالت شکل ای است کهگیری اجتماع یادگیرندة حرفهشکل

گر )فرهنگ و رهبری( و عوامل بازدارنده ای تسهیلگذاشتن، ارزیابی و شناسایی، تحت تأثیر عوامل زمینه

تواند موجب بروز تغییراتی مثبت می گیرند. شدت و ضعف این دو دسته از عوامل،ها( قرار میها و اتالف)ضعف

 فی در پیامدهای مورد انتظار این جوامع گردد.یا من
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 مقدمه

سیستم  کلبهآموزش دریافتند برای توزیع و انتشار  اصالحات  اندرکاراندستدر طول زمان، 

همکاری داشته باشند و با یکدیگر یاد بگیرند تا در  باهماجتماع مدرسه باید  کل آموزشی،

گیری جوامع ها را برای ارتقای یادگیری جوانان، بیابند. شکلمواجهه با تغییر، بهترین روش

ایجاد چنین قابلیتی است که بهبود مداوم را در پی خواهد  نویددهندةای، یادگیرندة حرفه

 Stoll, Bolam, McMahon, Wallace, & Thomas, 2006).) داشت.

ای، از فرضیة توانایی سازمان برای یادگیری، در حوزة مفهوم اجتماع یادگیرندة حرفه

( در کتاب خود، تمایز میان دو واژة Dufour & Eaker, 2008 ) است. شدهگرفتهبازرگانی، 

 سازمان به ساختار و کارایی آن داللت دارد»کنند: سازمان و اجتماع را چنین بیان می

-کند که به دلیل وجود عالیق مشترک به یکدیگر وابستهاجتماع به افرادی اشاره می کهدرحالی

ای، اجتماعی از یادگیرندگان در ها، اجتماع یادگیرندة حرفهبدین ترتیب، از دیدگاه آن«. اند

، حمایت عاطفی و رشد فردی را از طریق مشارکت با دیگران دوجانبهمحیطی است که همکاری 

 «دهد، پرورش مییافتدستتوان بدان نمی تنهاییبهراستای دستیابی به آنچه در 

(Blackenship & Rouna,2007( .)DuFour, Eaker, & DuFour, 2005 )مطالعات  طی

استدالل ( Fullan, 2006) این مدل بسیار دشوار است. آمیزموفقیتخود دریافتند که اجرای 

خود ادامه  تیفعّالبه  یکبوروکرات صورتبهر ناحیه و ایالت سیستم آموزشی د که یزمانکند می

ای شوند. از یادگیرندة حرفه است که مدارس بتوانند تبدیل به اجتماع یرمنطقیغدهد، می

ای همواره با سه چالش عمده مواجه است: گیری جوامع یادگیرندة حرفهدیدگاه وی، شکل

نادرست این مفهوم در  یریکارگبهای و حرفه نگری، درک اشتباه هدف جوامع یادگیرندةسطحی

کند. در فرایند آموزشی روزمره نقش مهمی ایفا می 3ایعمل. عالوه بر این، امروزه سرمایة حرفه

دانند که در کنند میای میهای حرفهها و نهادهایی که سرمایة خود را وارد بخشافراد، سیستم

گذاری در توسعة سرمایة انسانی است که رمایه، سوپرورشآموزشهای حقیقت تأمین هزینه

شود. سرمایة وری اقتصادی و انسجام اجتماعی در نسل بعدی میمنجر به افزایش بهره درازمدت

های اجتماعی و سیاسی در آموزش است بلکه گذارینیازمند توجه به سرمایه تنهانهای حرفه

 یرناپذاجتنابرکت و مراحل شغلی را نیز های رهبری و نیازهای مربیان، مشاتوجه به فعالیت

  (.Fullan & Hargreavs, 2013) نمایدمی

                                                           
1 Professional capital 
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های های متفاوتی برای بسیج منابع و استفاده از سرمایههای گذشته، روشدر طیّ قرن

ها برای سوق دادن . در ابتدا، این روشاندشدهارائه یسازمان برای رسیدن به اهداف سازمان

، طراحی شدند. در چنین رادارند شدهبینییشپمت مناطقی که بیشترین نیاز )فشار( منابع به س

آموزان را در معرض شود تا دانشرویکردی به آموزش رسمی، برنامة درسی استاندارد طراحی می

-قرار دهد. در یک دهة گذشته، مدل شدهیینتعاز تجارب از پیش  رشتهیکاطّالعات مدوّن در 

کنند منابع مناسب را تمرکز دارند و به افراد کمک می« کشش»بر « رفشا» یجابههای جدید 

 (.Hagel & Brown, 2008) در زمان نیاز به خدمت بگیرند.
به سیستمی کارآمد و دارای کیفیت  شدنیلتبدهای آموزشی برای بنابراین، سیستم

ای ت فرهنگی و زمینه: اوّل ایجاد تغییرااندمواجهبا دو چالش اصلی  آموزشی مورد انتظار جامعه،

-در این حوزه الگوی جوامع یادگیرندة حرفهکه برای تبدیل ساختار سنتی به الگویی مشارکتی، 

برداری مؤثر از تواند کارگشا باشد؛ و دوّم ایجاد تغییرات ساختاری و فرایندی برای بهرهای می

ین حوزه نیز تفکّر ناب و که در ا موردنظرمنابع و سرمایة در اختیار برای دستیابی به اهداف 

های آموزشی در کشورهای مختلف، های کشش در عرصه صنعت و در تجربیات سازمانمدل

 اند. بارها کارایی خود را به اثبات رسانده

 ,Tasdiqi & Tasdiqi, 2011; Masteri) های متعدّد پژوهشگران حوزة آموزشیافته

Rezayi Sharif, Ostad Hasanloo, 2012; Haji Hosseini,2017 ) و نگاهی دقیق به

های آن، حاکی از وجود مشکالت متعدد در سیستم آموزشی کنونی است و نیاز به انجام واقعیت

نماید. معضل اصلی نظام آموزشی هدفمند نبودن می یرناپذاجتنابرا امری  جانبههمهاصالحات 

ی اصالحات گسترده، ،  براروینازاهای سنّتی است. سیستم آموزش و ناکارآمدی روش

اساسی است. اوّل، استفاده از هر دو الگوی اجتماع  مسئلهناگزیر از توجه به دو  وپرورشآموزش

هایی روبرو است که برای به طور بالقوّه با مشکالت و چالش ای و تفکّر ناب،یادگیرندة حرفه

ها داشته های آنا و ویژگی، مجریان تغییر باید درک درستی از کارکردههاآناز  مؤثرگیری بهره

باشند؛ و دوّم، هر دو الگوی فوق بر اساس شرایط حاکم بر کشورها و صنعتی که در آن ظهور 

این اصول و  یریکارگبهدهند. بنابراین نظام  آموزشی در اند، اصول خاصی را ارائه میکرده

و شناسایی شرایط و  سازییبومهای جامعة آموزشی ایران، ناگزیر از ها با واقعیتتطبیق آن

های زیر کشد. در راستای پژوهش حاضر، پرسشها را به چالش میعواملی است که کاربست آن

 است: شدهمطرح
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عامل اصلی در لزوم ایجاد تغییرات آموزشی،  عنوانبههای مشتریان با توجه به اهمیت نیاز. 3

ها رزش از دیدگاه آنای چه کسانی هستند و امشتریان نهایی اجتماع یادگیرندة حرفه

 شود؟ چگونه تعریف می

 ای دارای کشش هستند؟. چه راهبردهایی در اجتماع یادگیرندة حرفه9

-ای مداخله میماع یادگیرندة حرفهگیری اجتهایی در نظام آموزشی، در شکل. چه چالش1

 کنند؟

ای را تسهیل گیری و فعالیت اجتماع یادگیرندة حرفه. چه عواملی در نظام آموزشی شکل5

 کنند؟می

به فرایند تشکیل و استقرار اجتماع یادگیرندة  بخشییفیتک. استفاده از رویکرد ناب در 4

 ای چه پیامدهایی را به دنبال دارد؟حرفه

ای ناب گیری مدل اجتماع یادگیرندة حرفهها به شکل. چگونه این عوامل و روابط میان آن6

 شود؟منجر می

 

 پیشینة پژوهش

کند که بافت آموزش را سیستمی پیچیده معرفی می( UNICEF, 2000)بهمربوط مطالعات 

این سیستم آموزش تا حدّ زیادی به اقتصادی آن را احاطه کرده است.  و سیاسی، فرهنگی

و دانش و مهارت، محصول نهایی فرایند  التحصیالنفارغسیستم و فرایند تولید شبیه است. 

که کیفیت  طورهماناند. وارد مدرسه شده آموزانی هستند کهآموزش هستند. مواد خام دانش

التحصیالن سیستم سیستم تولید، به عوامل زیادی بستگی دارد، کیفیت فارغ شدهتماممحصول 

های آموزان ورودی، معلّمان، روشآموزشی نیز به برنامة درسی، محتوای دورة آموزشی، دانش

 واصلیرفرمایان مشتری نهایی آموزان و کاهای ارزیابی بستگی دارد. دانشتدریس و شیوه

 (.Tatikonda, 2007) سیستم آموزشی هستند.
گیری مفید از منابع موجود و رسیدن به کیفیت مورد یکی از ابزارهای مهمّ صنعت در بهره

های صنعتی آن، چندی است راه خود انتظار مشتری، تفکّر ناب است که با حذف یا تلطیف جنبه

توان گفت تفکّر ناب بر دیدگاه فلسفی می درمجموعاست.  بازکردههای آموزشی را به سیستم

دارد که هر چیز در فرایند تولید برای مشتری کاهش اتالف مبتنی است. این دیدگاه بیان می

ارزش ایجاد نکند، باید حذف شود. بنابراین معنای اصلی تفکّر ناب عدم وجود اتالف و هدف 

در نظام (. Mokhtarian, 2015) ترین هزینه استیت با کمنهایی آن دستیابی به باالترین کیف
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کارفرمایان، صنعت و  ازآنپسآموزان مشتری دانش هستند و آموزشی، در مرحلة اوّل، دانش

اجتماع. بنابراین، مطالعة مفاهیم، ابزار، و فرایندهای مرتبط با تفکّر ناب باید بر کسب ارزش 

انتقال » های آموزشی انتقال ارزش از طریق دو فرایند مآموز مبتنی باشد. در سیستتوسط دانش

از سوی دیگر، (. Alp, 2001) شودانجام می« شدهکسبارزیابی بر مبنای دانش »و « دانش

های آن به ایفای نقش آمیزموفقیتبوده و اجرای  برانگیزچالشای ای همواره مقولهتدریس حرفه

ها که معلّمان در طول زندگی برای مقابله با این چالشای در باالترین سطح وابسته است. حرفه

ای های رشد حرفههای آموزشی فرصتها مواجه هستند، سیستمای خود پیوسته با آنحرفه

گرایی اجتماعی های کنونی، درک ساختکنند. تفکّرات و تئوریمتعدّدی را برای آنان فراهم می

دهند و بر ماهیت اجتماعی ا مورد توجّه قرار میهو مبتنی بر بافت را در طراحی این برنامه

کنند و از این دیدگاه که یادگیری معلّمان در جریان ای تأکید میساخت دانش و عملکرد حرفه

این رویکرد به (. Timperley et al., 2007) نماینددهد، حمایت میهای کالسی روی میفعالیت

 . شده استات مدیریت آموزشی منجر ای در ادبیخلق مفهوم جوامع یادگیرندة حرفه

های متعددی صورت پژوهش ییتنهابهای و تفکّر ناب، در حوزة جوامع یادگیرندة حرفه

گرفته اما پژوهشی که با رویکردی تلفیقی استفاده از تفکّر ناب در تشکیل جوامع یادگیرندة 

طی ( Hines and Lethbridge, 2008) ای را مورد توجّه قرار داده باشد یافت نشده است.حرفه

ها پژوهش خود دریافتند که برای افزایش ارزش مشتری و به حداقل رساندن اتالف در دانشگاه

های علمی، نسبت به حاکی از آن بود که محیط هاهای آنیافتههای گوناگونی وجود دارد. روش

 ,Wang and Huzzard) کنند. از دیدگاهتغییر می یسختبههای ناب متداول، سایر محیط

 یدوروها، مدیریت ناب و یادگیری سازمانی، به دلیل تولید مزیّت رقابتی برای سازمان(، 2011

(، David Fransis, 2014) در پژوهش دهند.سکّة موفّقیت در دنیای تجارت را تشکیل می
ای ناب مطالبی دربارة ناب و مفاهیمی که تئوری ناب بر پایه آن استوار است، به همراه کاربرده

است تا بدین ترتیب ارتباط میان رویکرد ناب و سازمان  قرارگرفتهدر آموزش عالی مورد برّرسی 

همراه با تحلیل و تفسیر،  شدهانیبها و مباحث یادگیرنده تشریح گردد. توضیحات، زمینه

بست های فرهنگی کارسازد درک بهتری از این ارتباط داشته باشد و زمینهخواننده را قادر می

 شناسی ناب یا افزایش کارایی سازمان یادگیرنده را در سازمان ایجاد کند. روش

به کاربرد اصول ناب در مدرسه پرداخته  (Tilfarlioghlu, 2017)در یک پژوهش توصیفی 

کند. ورود مفاهیم ناب به عرصة های حاصل، مدل مدرسة ناب را ترسیم میو بر اساس یافته

ها در فرایندهای آموزشی شناسایی و حذف شود که بسیاری از اتالف ه، باعث شدوپرورشآموزش
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آموزان بتوانند یادگیری خود را بهبود بخشند. پژوهش وی به کاربرد اصول ناب دانش تیدرنهاو 

دهد چگونه در مدرسه توسط مدیران، معلمان، کارکنان و والدین پرداخته و توضیح می

 های پژوهشیافته تواند به موفقیت منجر شود.نگ ناب میاین اصول در بستر فره یریکارگبه

(Mokhtarian, 2015 ) نیز حاکی از آن است که استفاده از رویکرد ناب در مدیریت آموزشی

ها را شناسایی نموده و از طریق به توان اتالفسازد که به واسطة آن میفرصتی را فراهم می

 های آموزشی کمک نمود. ارزش در محیطهای ها، به تسهیل جریانحداقل رساندن آن

 

 پژوهش یشناسروش

است. با توجه به اینکه هدف  شدهاستفادهراهبرد پژوهش  عنوانبهدر این پژوهش از روش کیفی 

مدل مفهومی مناسب بر اساس دو رویکرد تفکر ناب و اجتماع یادگیرندة  ارائهاصلی این پژوهش 

پردازی داده بنیاد های نامحسوس موضوع، از نظریهباشد، جهت پی بردن به جنبهای میحرفه

 .بهره برده است
در این گیری روش نمونهبرداری نظری، با توجه به ماهیت کیفی پژوهش و اصول نمونه 

 اندرکاراندستو  نظرانصاحبها از سه جامعه )و داده بودهگیری هدفمند نمونه پژوهش، روش

استان تهران و اسناد و متون مربوط به موضوع پژوهش(  امر آموزش، مناطق و نواحی آموزشی

ها، های هریک از آنکه متناسب با ویژگی اندشدهدهیبرگزجوامع هدف در این پژوهش  عنوانبه

است. با توجه به جدید بودن موضوع و نیاز به شناسایی  شدهاستفادهگیری مناسب از روش نمونه

ها از افراد خبره در حوزة ل، اقدام به گردآوری دادهگیری مددقیق همة اجزای مؤثر در شکل

است. در این پژوهش،  قرارگرفته مورداستفادهآموزش شده است. به این منظور روش گلوله برفی 

و انجام مصاحبه، از آنان خواسته است که سایر  شوندگانمصاحبهپژوهشگر پس از شناسایی 

هستند معرفی کنند تا  نظرصاحبالعات و همکاران خود را که در حوزة پژوهش دارای اط

 دهد.شرح کامل این نمونه را نشان می 3مصاحبه با آنان نیز انجام شود. جدول 

 
 مشخصات نمونه مرحلة مصاحبه -1جدول 

 عنوان شغلی تحصیالت جنسیت تعداد نمونه

 31 خبرگان
 کارشناسی زن مرد

کارشناسی 

 ارشد

دانشجوی 

 دکتری
 دبیر دکتری

 مدیر/

 ونمعا

عضو هیأت 

 علمی

5 2 1 6 9 9 3 1 1 
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های علوم تربیتی، مدیران، معاونین کنندگان این بخش شامل استادان دانشکدهمشارکت

-استان تهران و دانشجویان و فارغ وپرورشآموزشآموزشی و معلمان موفق مدارس مناطق 

. باشندیم وپرورشآموزشمقطع دکتری رشته مدیریت آموزشی مشغول به کار در  نالتحصیال

و  وپرورشآموزشها با سیستم مالک انتخاب افراد حاضر در این مرحله میزان آشنایی آن

 کارکردهای آن بوده است.

های بیشتر در جهت شناسایی فرایندهای موجود برای کسب داده موردمطالعهدومین بخش 

استان تهران هستند. در این  ها، مناطق آموزشیها و اتالفو شناسایی کشش وپرورشآموزشدر 

 ;Gall, Borg, Gall) گیری تصادفی هدفمندمرحله برای انتخاب نمونه از روش نمونه

Translared by Nasr et al., 2012 ) است. بر این اساس مناطق آموزشی استان  شدهاستفاده

 شدهانتخابو از هر خوشه یک منطقه به روش تصادفی  شدهیبندطبقهران در ده خوشه ته

گیری است. سپس با استفاده از روش نمونه شدهارائه 9است. شرح کامل این نمونه در جدول 

. گروه هدف در این اندشدهانتخابسند  54سند مرتبط در دسترس، تعداد  341همگون، از بین 

ای، تفکر ناب و کاربرد مرحله، اسنادی بودند که به یکی از موضوعات جوامع یادگیرندة حرفه

 دهد.نتایج این بررسی را نشان می 1های آموزشی اشاره داشتند. جدول تفکر ناب در سازمان

 
 مشخصات نمونة مرحلة مشاهده -2جدول 

 منطقه منتخب شرح قطب جغرافیایی تعداد نمونه

مناطق 

آموزشی استان 

 تهران

31 

های شهرستان

 تهران

 رودهن پردیس -رودهن   –دماوند  –فیروزکوه 

 پیشوا قرچک  –ورامین   –جواد آباد   –ا پیشو

 3ری  چهاردانگه - 9و  3ری   –پاکدشت 

 اسالمشهر رباط کریم –اسالمشهر  –فشافویه  –کهریزک 

 9بهارستان  مالرد -شهر قدس   – 9و 3بهارستان  –شهریار 

 شهر تهران

 3منطقة  5 - 1 – 3شمال: مناطق 

 2منطقة  31 - 2 -4 - 9غرب: مناطق 

 35منطقة  35 - 31 – 8 – 3شرق: مناطق 

 32منطقة  32- 38 - 33 -36 – 34جنوب: مناطق 

 6 منطقة 39 -33 – 6مرکز: مناطق 

 
 

 مشخصات نمونه تحلیل اسناد  -3جدول 
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هنمون  سال انتشار شرح تعداد 

 54 اسناد
 مقاله کتاب

 پایان

 نامه
 گزارش طرح

3223 

9111 

9111 

1191  

9111 

9116 

9116 

9112 

9112 

9139 

9139 

9134 

9134 

9138 

8 13 3 5 3 9 1 9 3 2 33 33 

ها استفاده شده برای افزایش اعتبارپذیری پژوهش از روش سه سویه سازی منابع داده

های حاصل در هر مصاحبه در طراحی ، دادهشدهانجامهای است. عالوه بر این، با بازبینی

از بررسی متون نیز  هشدگردآوریاست و اطالعات  قرارگرفته مورداستفادهنیز  های بعدیمصاحبه

مستقیم و غیرمستقیم مورد ارزیابی  صورتبهها در مصاحبه شدهطرحبا استفاده از سؤاالت 

جهت استفاده از کنترل اعضا، پژوهشگران پس از پایان توضیحات  .اندقرارگرفته

شونده را بیان های مصاحبهها و گفته، برداشت خود از صحبتشوندگان در طول مصاحبهمصاحبه

د. همچنین در طول ناطمینان یاب شدهیانبشونده از صحت مطالب کردند تا با تأیید مصاحبهمی

 است.  شدهاستفادهسازی بیشتر از سؤاالت تکمیلی رفع ابهام و شفاف منظوربهفرآیند مصاحبه 

ای به شیوة مقایسه باز پژوهشگر کدگذاریدر مرحلة و  در خصوص پایایی، در این پژوهش

پرداخته است. عالوه بر این، برای  آمدهدستبههای به تطابق میان همگونی اطالعات و مقوله

های است. تعداد کل داده شدهاستفاده کدگذارمحاسبة پایایی از روش توافق درون موضوعی دو 

و تعداد کل  156، تعداد کل توافقات 853بی برابر در نمونة انتخا کدگذارتوسط دو  شدهثبت

است که  %9/89، کدگذار. بنابراین پایایی بین دو باشدمی مورد 81عدم توافقات بین این کدها 

 مورد تأیید است هاکدگذاریباشد، بنابراین قابلیت اعتماد باالتر می %61چون این عدد از 

(Bazargan, 2007.) 

 

 هاداده وتحلیلیهتجز

-تحلیل داده منظوربهباشد، پژوهش حاضر بر استراتژی پژوهشی داده بنیاد استوار می ازآنجاکه

و مشاهدات، از  کنندگانمشارکتهای حاصل از تحلیل محتوای متون تخصصی و مصاحبه با 

برای  یکدگذارسه فن  (Strauss & Corbin, 1998) است. شدهاستفادهها داده یکدگذارروش 

باز،  یذارکدگکنند: های داده بنیاد را چنین معرفی میدر پژوهش شدهیگردآورهای تحلیل داده

 نحوة(. Quated by: Danayi Fard, & Imami, 2007) انتخابی یکدگذارمحوری و  یکدگذار
 به جمله صورتبه ،موردمطالعهمنابع  یک هر که بوده صورتبدین اولیه کدهای به رسیدن
 شدهاستخراج هاعبارت از یک هر در مستتر کلیدی مفهوم یا اصلی پیام و بررسی دقتبه جمله،
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وجود تنوع استعداد میان شاگردان : »گویدمی ایشوندهمصاحبه وقتی نمونه، عنوانبهاست. 

یک کد  عنوانبه مستقیماًتنوع استعداد  مفهومی برچسب« شودمی هاآنسبب بروز گفتگو میان 

گفتگوها، زمینه تالقی افکار، مناظره، مباحثه و  »مانند:  ایجملهقابل استنباط است. اما در 

، مفهوم شکیبایی در برابر نظرات دیگران توسط پژوهشگران «کنندیممذاکره را فراهم 

 سایر با تجانس و سنخیت به توجه با و شدهپاالیش اولیه کدهایسپس  است. شدهانتخاب
 پس تا شد تکرار بارها و بارها فرایند، این و قرارگرفته ترکالن مفهومی ذیل ،شدهکشف کدهای

 تجانس فرایند اساس بریک هر نیز مفاهیم و مفاهیم به اولیه کدهای مکرر، هایپاالیش از
 به مقوالت طورهمین و شدند هیدسازمان مقوله عنوانبه تر گسترد مفاهیم قالب در مفهومی،

 تر،انتزاعی سطحی در مفهومی، قرابت برحسب مستمر، مقایسة منطق اساس بر نیز آمده وجود
 اولیه کد 3131 تعداد ،هامصاحبه کلیة تحلیل از پس .اندشدهتلفیق یکدیگر با طبقات قالب در

  .اندشدهتبدیل طبقه 6 و مقوله 32 مفهوم،  912 به پاالیش از پس که شدهشناسایی
که عالوه بر در نظر  سیستمیدپای ایجاد ها ردر اغلب داده ازآنجاکهمحوری،  یکدگذاردر فرایند 

فرایندهایی برای  نفعان بتواند با ایجاد مشارکت و رفع موانع موجود،ذی همهگرفتن نیازهای 

  مورداشاره، ریزی و اجرا کندعناصر سازمان را برنامه همهکسب بهترین نتیجه و رشد و پیشرفت 

است.  شدهانتخابمحوری  مقوله عنوانبهناب ای حرفه یادگیرندهاجتماع  مقوله، و تأکید بوده

در تفکر ناب  مورداستفادههای ، این مقوله بر شناسایی وضع موجود از طریق روشیگردعبارتبه

ای برای و تالش برای رسیدن به وضع مطلوب یعنی تشکیل اجتماعی از یادگیرندگان حرفه

-مشتریان نهایی یا ذی انتظاراتیازها و کند. نوری در نظام آموزشی تأکید میکسب نهایت بهره

 یجادشدهانفعان محرک اصلی هر تغییری است. اگر سیستم توانایی رفع نیازهایی که برای آن 

توان تنوع نیازها و تغییر و تحول وری اتفاق نیفتاده است. بنابراین میاست را نداشته باشد، بهره

ها ر نظام آموزشی ایران عنوان کرد. سایر مؤلفهها را دلیل اصلی لزوم رویکرد جدید دپیوستة آن

 گیرند هستند. ای که در آن جای میگویای طبقه یخوببهنیز 

 

 هایافته

ای ناب بوده است. ، این مدل از شش حرفه یادگیرندههدف از پژوهش حاضر، تبیین مدل جوامع 

های ای و چالشینهای ناب، علل تشکیل آن، عوامل زمحرفه یادگیرندهاصلی اجتماع  مؤلفه

آن،  یریکارگبهگیری آن، فرایندها و تعامالت مؤثر در اثربخشی الگو و پیامدهای حاصل از شکل

 توان نتیجه گرفت:ها میمدل و روابط بین آن دهندهیلتشکاجزای  است. از بررسی شدهیلتشک
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نیازهای یادگیری وی  برای مشارکت فعال در یادگیری، ابتدا باید شناخت درستی از یادگیرنده و

آموز باشد و چه معلم، درک صحیح نیازهای یادگیری وی حاصل شود. چه یادگیرنده دانش

انگیزة مشارکت را در فراگیر افزایش داده و احساس نیاز به آموزش، به تسهیل روند آن کمک 

ده و کند. در این مدل، ارتباطات با فراگیران باعث درک بهتر نیازهای آموزشی آنان شمی

شناخت درستی از مشتری نهایی آموزش و آنچه از دیدگاه وی دارای ارزش یادگیری است به 

ها و نیازهای دهد. بنابراین، روابط انسانی کارآمد و مبتنی بر اعتماد و احترام به تواناییدست می

وه بر دهد. عالمتعدد و متنوع افراد تحت آموزش، تمایل به مشارکت در یادگیری را افزایش می

بازخورد  ارائهای فرایندها، امکان شناخت نواقص و ایرادات و این، نظارت و بازبینی مرتب و دوره

نماید. در چنینی سازمانی، موفقیت سیستم آموزشی در کسب و مناسب را فراهم می موقعبه

. مشارکت همة افراد در امر آموزش و یادگیری است درگرو، شدهتعریفهای اهداف و اولویت

 .طلبدمیهای آموزشی عزم جمعی برای یادگیری را موفقیت سازمان دیگرعبارتبه

 
 محوری یکدگذارالگوی  -1شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ای ناشی ای و شخصیتی معلمان، توانمندی حرفههای حرفههای آموزشی، ویژگیدر سازمان      

فرهنگ مشارکت و حمایت از و وجود  موقعبهاز تجربه و دانش آنان، کسب اطالعات دقیق و 

 روابط علّی:

ای توجه به نیازه

 ایفردی و حرفه

 آموزگاران

ای توجه به نیازه

 فراگیران

ای توجه به نیازه

جامعه، صنعت، 

خانواده و سایر 

نفعانذی  

اجتماع 

-رفهیادگیرندة ح

 ای ناب
 

ها و کنش

 تعامالت:

 

 بازخورد

 ارزیابی

 شناسایی

 همکاری

یبه اشتراک گذار  

 

:ایعناصر زمینه  
 فرهنگ

 جوّ سازمانی

 رهبری

 ساختار سازمانی

-شرایط مداخله

 گر:

 های سیستمضعف

 آموزشی

 ایهای حرفهتفاوت

 معلمان

 پیامدها:

 دستاوردهای

آموزاندانش  

 وردهایدستا

سیستم 

 آموزشی

پیامدهای 

 اجتماعی

پیامدهای 

اقتصادی و 

 صنعتی

پیامدهای 

ی ای براحرفه

 معلمان
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 کند.یکدیگر در امر یادگیری، زمینة مناسبی را برای مشارکت گسترده در یادگیری فراهم می
برای آنکه همة اعضای یک جامعة آموزشی در یادگیری شرکت فعال داشته باشند، الزم است 

های یادگیری دربارة سبک و استراتژی یادگیری خود شناخت کافی داشته باشند، نسبت به نیاز

های دوره بر مبنای این فراگیران شناخت کافی وجود داشته باشد و محتوای آموزشی و برنامه

های یادگیری متناسب با توانمندی همة افراد نیازها تهیه و تدوین گردد. عالوه بر این فرصت

 شدهفراهم عادالنه صورتبهها مندی از این موقعیتحاضر در جامعه طراحی گردد تا امکان بهره

آموزان با خود به برای همه میسر گردد. موانع یادگیری که دانش دلخواه و کسب نتیجه نهایی

تواند شود، میدرون یا برون از سیستم تحمیل می آورند و یا از جانب عواملمحیط آموزشی می

نیز تأثیر  معلمان پیشرویهای مشارکت در یادگیری را دچار اختالل نماید. عالوه بر این چالش

 گذارد.آموزان بر جای میای آنان در یادگیری خود و دانشبه سزایی بر میزان مشارکت حرفه
کند، به هویت آموزشی و ای که زمینة مشارکت در یادگیری را برای همگان فراهم میمدرسه

ای در دستیابی به اهداف کالن آموزشی یابد . چنین مدرسهشخصیت فرهنگی جدیدی دست می

نیازهای حال و آیندة فراگیران بلکه  تنهانهوفق بوده و با ارائه کیفیتی مطلوب از یادگیری، م

 .دهدقرار می موردتوجهنیازهای اجتماعی را نیز در مقیاس کالن 

 

 گیریبحث و نتیجه

ای غنی کردن و ارتقای سطح حرفه منظوربهای مداوم ای، رشد حرفهدر جوامع یادگیرندة حرفه

ای گرچه هر یک از فرایندهای رشد حرفه(. Timperley et al., 2007) رودبه کار میمعلمان 

، امّا زمینة بروز اتالف است ای آنان بسیار مؤثرهای ارتقای هویت حرفهمعلّمان در گسترش زمینه

 رندهیادگیجوامع  تیموفق(. برای Tilfarlioghlu, 2017) ها نیز وجود دارددر هریک از آن

-در حاکمیت اصول تفکّر ناب، سبک مدیریتی مدیران باید با نیازها و انتظارات سایر ذی ایحرفه

باشد. در حقیقت، سبک یادگیری  راستاهمآموزان و معلّمان( دانش ژهیوبهنفعان سازمانشان )

ای معلّمان است، سبک رهبری های یادگیری حرفهکنندة برنامهآموزان عالوه بر آنکه تعییندانش

اندازی روشن از آینده ، رهبران آموزشی باید چشمرونیازادهد. دارس را نیز تحت تأثیر قرار میم

داشته باشند و برای دستیابی به آن اهدافی را تعریف کنند تا بتوانند دیگران را برای رسیدن به 

هبود مستمر های بها ترغیب کنند. کلّیة مدیران آموزشی باید از تعهّد کامل نسبت به برنامهآن

در این رویکرد، همة  برخوردار باشند و آن را از طریق مشارکت فردی در فرایندها نشان دهند.

اجزا، عناصر، و اعضای حاضر در مدرسه و یا در ارتباط با آن، در راستای این هدف مشترک به 
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ازگاری با پردازند و مدارس نیز برای دستیابی به این هدف ناگزیر از همسو شدن و سفعالیت می

تغییرات محیطی هستند. لذا باید پیوسته به ارزیابی و بررسی تغییرات محیطی بپردازند و خود 

را با این تغییرات وفق دهند. بدین منظور، باید فرهنگ بهبود مستمر بر مدرسه حاکم باشد؛ 

ای های زندگی حرفهآموزان بر همة جنبهفرهنگی که در آن کسب نتایج ارزشمند توسط دانش

افکند. در چنین محیط فرهنگی، روابط بر پایة اعتماد و احترام و مشارکت همة افراد سایه می

نفعان را تضمین گیرد و دستیابی به سطحی از عملکرد که موفقیت همة ذیکارکنان شکل می

، وضعیت موجود دائماً به چالش کشیده جدید یابد. در این بافت فرهنگیاهمیت می کند،می

 دهندشوند و جای خود را به عادات جدید میکنار گذاشته می شدهآموخته، عادات شودمی

(Tilfarlioghlu, 2017 .)در یک چرخة مداوم بازبینی و بررسی محیط درون و  ،ّگریدعبارتبه

شود و لزوم ، وضعیت تعادلی سازمان با عدم تعادل و بروز ناهماهنگی مواجه مییسازمانبرون

شود که نظام مدرسه را با نیازهای پیوسته های فرهنگی جدیدی میدایش ویژگیتغییر، سبب پی

ای حرفه رندهیادگیگیری جوامع توان کفت شکلسازد. بنابراین، مینفعان همراه میمتغیر ذی

 کند:ناب از سه اصل کلی پیروی می
جوامع  همه: ای و اصالح یا حذف آناصل اول: شناسایی اتالف در فرایند یادگیری حرفه

ای اعضای خود بهره های خاصی برای باال بردن سطح هویت حرفهای از برنامهیادگیرندة حرفه

 برند. می

ها هایی هستند که رسالت آنمدارس سازمان: اصل دوم: مدیریت تولید دانش و یادگیری

 موقعبه و جابهنیازمند تولید  تولید دانش است. دانش نیز مانند هر محصول یا خدمت دیگر،

-(. توالی مناسب و منطقی برنامة درسی متناسب با نیازهای یادگیری دانشAlp, 2001است )

های تدریس مناسب و مواد و محتوای آموزشی مناسب برای اجتناب از آموزان، تعیین استراتژی

از هایی نیست، و پرهیز از انباشت دانش غیرضروری و غیرکاربردی، نمونه ازیموردنتولید آنچه 

 روند.در مدیریت تولید دانش به شمار می مؤثرهای روش

در مدارسی که : های ناب در ارتباطاتبخشی و روشاصل سوم: استفاده از فنون کیفیت

اند و برای بهبود یادگیری ای گرد هم آمدهاجتماعی از یادگیرندگان حرفه عنوانبهها معلّمان آن

-گیرد میهایی که ناب در بهبود مستمر به کار میروش کوشند، فنون کیفیت وآموزان میدانش

تواند ابزار مناسبی تلقی شود. آشنایی معلّمان و رهبران آموزشی با این فنون و تعدیل و 

تواند در ها میهای آموزشی و هنجارها و الزامات حاکم بر آنها با محیطهماهنگ ساختن آن

-سوی دیگر موضوع ارتباط و مذاکرة ناب نیز میشکل دادن جریان ارزش بسیار مفید باشد. از 
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اهمیت باشد. ارتباط و مذاکرة عاری از هرگونه اتالف مادی و معنوی که  درخورتواند موضوعی 

 Jalayiکند )منجر به سود و افزایش کیفیت شده و در طرفین احساس برنده بودن را ایجاد می

Poor, Geramian Nik, 2010اد تعهد، صمیمیت و اعتماد متقابل را به (.  این روابط برای افر

آورد، فارغ از الزامات محیطی بوده و آنچه مهم است خود رابطه است و نه مزایای ارمغان می

 اجتماعی و اقتصادی حاصل از آن. 

 
 ای نابمدل جوامع یادگیرندة حرفه -2شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ای ناب را چنین تعریف کرد: دة حرفهتوان جوامع یادگیرنبا توجه به آنچه گفته شد می

آموزان، معلمان، کارکنان و مدیران، مانند هم ای که در آن دانشاجتماعی از یادگیرندگان حرفه»

به عنوان یادگیرندة فعال در جریان ارتباطات باز و ناب به تولید دانش متناسب با نیازهای حال و 

توجه به نیازهای جامعه، صنعت و  توجه به نیازهای فراگیران

هاسایر گروه  

 های سیستمضعف

 آموزشی

 ایهای حرفهتفاوت

 معلمان

ل های تشکیچالش

 جوامع یادگیرندة

ایحرفه  

 کیلضهای تشفرپیش

 جوامع یادگیرندة

ایحرفه  

 فرهنگ

 جوّ سازمانی

 رهبری

 ساختار سازمانی

-به اشتراک  ارزیابی

 گذاری

 بازخورد همکاری شناسایی

-پیامدهای حرفه

 ای برای معلمان

ی پیامدهای صنعت

 و اقتصادی

پیامدهای 

 اجتماعی

دستاوردهای 

یسیستم آموزش  

-دستاوردهای دانش

 آموزان

ای وجه به نیازهای فردی و حرفهت

 آموزگاران

آگاهی از 

شرایط 

 موجود 

ی سازپیاده

شرایط 

 مطلوب
وری بهره  
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ارزش  تنهانهنفعان سیستم آموزشی، سایر ذی آیندة خود، پرداخته و از این طریق برای خود و

 «. کنندبلکه ارزش افزودة حاصل از یادگیری ایجاد می

های نظام آموزش برای افزایش بازدهی فعالیتهای حاصل از پژوهش، بر اساس یافته

با تنوع سطوح اولیه دانش،  شدنمواجهآموزشی خود باید از رویکردهای آموزشی مؤثر برای 

های فردی گوناگون و حتی متضاد، ی اقتصادی، اجتماعی، خانوادگی مختلف، ویژگیهاموقعیت

برای یادگیری و شرایط خاص سنی و شخصیتی  یازموردنها و زمان های موجود در روشتفاوت

آموزان یا آموزان استفاده کند؛ رویکردهای کمّی موجود در نظام آموزشی )مثل نمرة دانشدانش

ای های حرفهها و مهارتو متناسب با واقعیت نة معلمان( با معیارهای کیفینمرة ارزشیابی ساال

ریزی با رویکرد گذاری و برنامهگیری کالن آموزشی و سیاستجایگزین شود؛ ساختار تصمیم

مشارکتی مدیریت شود و تعامل نزدیک مسئوالن آموزشی با پرسنل و معلمان برای آگاهی از 

رار شود؛ فضاهای آموزشی مطابق با استانداردهای روز دنیا طراحی شود؛ ها برقنیازهای واقعی آن

 ای و بازدهی بیشتر استفاده شود؛از عوامل انگیزشی درونی و بیرونی برای افزایش نشاط حرفه

و زمینة  ای نادرست معلمان به سمت رفتارهای مثبت و سازنده تغییر یابد؛رفتارهای حرفه

  رقابت موجود با اصالح معیارهای ارزیابی عملکرد، ایجاد شود. جوّ یجابهای مشارکت حرفه
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